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MİRGÜN CABAS, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Ga
zeteciliğe 1993’te Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda başladı, 
1996’da ATV’de televizyona adım attı. Başkentte siyasi parti, başba
kanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. 1998’de çalışmaya başladığı 
NTV’de çok sayıda bülten ve farklı formatlarda program hazırlayıp 
sundu, kanalın haber merkezini yönetti. NTV’deki Mirgün Cabas’la 
Her Şey programını, Artı 1 TV ve CNN Türk’te sürdürdü. Milliyet gaze
tesinde yazarlık, GQ Türkiye dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.
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Bu kitabı yazma fikri ortaya çıktığında, başkanlık sis
temini getiren anayasa değişikliği henüz ufukta bile gö
rünmüyordu. Kitabı bitirdiğimde referanduma birkaç gün 
kalmıştı. Yazmayı en sona bıraktığım giriş yazısını ise re
ferandumun ertesi günü yazıyorum. Eski Türkiye’nin bir 
metafor olmaktan çıkıp siyasal bir gerçek haline geldiği 
günde yani...

Yeni Türkiye’nin tabelası 2017’de çakılsa da eskisinin 
sonunu 2001’e tarihlemekte tereddüt etmiyorum. 2001, 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurulduğu yıl... AKP’ 
nin iktidarda olmadığı son yıl... 2002 yılının son aylarında 
başlayacak AKP iktidarının hızla yaklaştığı ama bundan 
partinin kurucularının bile henüz emin olamadığı yıl...

Bu bir anı kitabı değil. Arşivlerden, haberlerden yola 
çıkıp 2001 yılını elden geldiği kadar nesnel bir dille bugü
ne taşımaya çalıştım. Çalışırken haber arşivlerinde çok 
uzun zaman geçirdim. Soğukta uyuyakalıp donanlar gibi, 
az daha ben de eski haberler arasında tatlı bir uyuşukluğa 
teslim olup kitaba ve günümüze dönemeyecektim. Sanı
rım kitabın fikrinin ortaya çıkmasıyla yazılması arasında 
iki yıla yakın süre geçmesi bu yüzden.

Taradıklarım, gazetecilik yaptığım döneme dair ha
berlerdi. Karşıma çıkan haberlerin bir kısmı tanıdıktı, ba
zıları, “Vay canına, bu da olmuştu,” dedirtti. Bazılarıysa 
tamamen aklımdan silinmiş. Her şey hızla akıp giderken 
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dönemin yetişkinlerinin çoğunun unuttuğu, gençlerinin 
çoğunun da haberdar bile olmadığı bir dönemi bugüne ta
şımaya çalıştım. 2001 yılının aktörlerini tanımayanlar için 
kısa biyografiler de yazdım. Bunu yaparken benim de şa
şırdığım şeyler oldu. Örneğin cumhurbaşkanlığının sona 
ermesinden yalnızca aylar sonra, Süleyman Demirel’in si
yasetteki etkisinin tamamen kaybolduğunu görmek gibi...

Gazete arşivlerinin yanı sıra, blogları, haber siteleri
ni, meclis tutanaklarını döneme dair kitapları tarayarak 
2001 yılından 30 başlığı bir araya getirdim. Bu başlıkların 
kiminde olaylar anlatılıyor, kiminde süreçler, bazısında 
da kişiler... Bölümler sadece siyaset ya da ekonomiden 
ibaret değil. Resim tam olsun, kıyaslanacak alanlar eksik 
kalmasın diye futbol, kültür, magazin ve televizyon dün
yası gibi alanları da kapsamaya çalıştım.

Kitap için 15 kişiyle röportaj yaptım. Dönemin aktör
leriyle ve tanıklarıyla konuştum. Konuştuklarımın bazıla
rına somut bir olayı, bazılarına da bir dönemi anlattırdım. 
Bölümlerin aralarında bu söyleşileri göreceksiniz.

Özetle, elinizdeki kitabın anlattığı şu: AKP iktidarın
dan önceki Türkiye neye benziyordu? Türkiye nasıl değiş
ti? Bazı şeyler nasıl da hiç değişmemiş? Her şey başka tür
lü olabilir miydi?

Ve tabii asıl soru: Biz buraya nereden geldik?
28 Şubat 1997’de ATV’nin Ankara bürosunda muha

birdim. Sabah başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) top
lantısı uzadıkça uzamış, gece yarısı geçilmişti. O toplantı
da bir hesaplaşma yaşanacağını herkes biliyordu. O gün 
bitmek bilmeyen toplantı için bütün kanallar gibi biz de 
hazırlıklıydık. Çankaya Köş kü’nün kapısında bir canlı ya
yın ekibi, büroda da yayına hazır bir kadro vardı.

Toplantının bittiği haberi geldiğinde bürodaki herkes 
faks makinesinin başında toplandı. MGK bildirisi her za
man olduğu gibi alfabetik sırayla bütün yayın organlarına 
fakslanacaktı ve ATV, Anadolu Ajansı’yla (AA) birlikte bil
diriyi ilk alacaklardan biriydi. Bildirinin ucu faks makine
sinin ağzından çıkmaya başladığında kanalın Ankara tem
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silcisi Baki Şehirlioğlu’yla bildiriyi hızla okuduk. Bazı yer
lerin altını çizdik, o, vurgulamam için birkaç şey söyledi 
ve stüdyonun ışıkları yandı. MGK bildirisini canlı yayında 
izleyicilere aktarmaya başladım: “Şubatta başlayan top
lantı marta sarktı. 28 Şubat’ta başlayan toplantı 1 Mart’ın 
ilk saatlerinde bitti...”

28 Şubat’ın başlama vuruşu yapılmıştı.
Askerin o gün Erbakan’ı masa başında şıpır şıpır terle

ten baskısı, yayılarak ve derinleşerek bütün Türkiye’yi et
kisi altına alacaktı. Askerler kâh ne yaptığını bilen kâh 
hesapsızca saldırganlaşan bir tavırla önlerine geleni düm
düz edecekti. Ya da ettiğini sanacaktı...

Ülke, zihnen olgunlaşmamış, genç irisi bir çocuğun 
elindeki oyuncak bebeğe dönmüştü. Kolu bacağı bükülüp 
habire saçı çekiliyordu. Askerler uzlaşma nedir bilmiyor, 
açıklama kabul etmiyor, sözlerinden dışarı çıkılmasını is
temiyordu. Siyaset, medya, bürokrasi için askerlik başla
mış, mantık bitmişti.

Bugünden baktığımızda bütün yapılanlarda ve döne
min ismi bilinen komutanlarında bir sarsaklık da vardı. 
Komutanların tavır olsun diye Erbakan’ın verdiği yemek
te rakı içtikleri, gazete patronlarını, “Yollayayım mı oraya 
da iki general!” diye tehdit ettikleri günlerdi. Her şey ez
bere dayanıyordu... Çok kişinin canını yakan ama neticede 
Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın ellerinde eriyen, bu ara
da onları da eriten bir darbeydi.

Siyasetçiler kadar basın için de zor bir dönemdi. Ko
mutanlar basını rahat bırakmıyordu. Özellikle Kürt mese
lesi konusunda, güvenlikçi politikalarda gedik açacağı dü
şünülen her haber, askerlerin homurdanması ve şikâye
tiy le sonuçlanıyordu.

“Askerî kaynaklar” o güne kadar haber merkezlerine 
PKK’ya yapılan operasyonların görüntülerini iletirdi. 28 
Şubat’la birlikte bunlara irticacıların, cemaatlerin, hoca
ların gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri de eklenmişti. 
“Seçilmiş” gazete ve televizyonlardan bunları yayınlama
ları ve irticayla mücadelede rol almaları bekleniyordu.
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Az gelişmiş ya da çok gelişmiş her ülkede, her dönem
de iktidarın basınla ilişkisinin sorunlu olduğu bir sır değil. 
Türkiye’de de durum hiçbir zaman farklı olmadı. İktidarla 
basın arasına neden çizgi çekilemediğinin sebepleri ma
lum. Dinç Bilgin’le yaptığım röportajda bir kez daha göre
ceksiniz bunu. Ama 1990’ların sonunda iktidarı kullanan 
askerlerle siyasetçilerin, basına yaklaşımlarında temel 
bir fark vardı. Her ikisi de talepkârdı ama askerler her za
man daha hoyrattı. Askerlerin, bırakın muhabirleri, anlı 
şanlı gazetecileri komplolarla nasıl yerlerinden ettikleri
ni biliyoruz. O günün siyasetçilerineyse bugünkülerle kı
yaslanırsa ancak “kaprisli” denilebilir.

Ankara’da gazetecilik yapmış, bugün siyaset sahne
sinden çekilmiş her liderle mesaisi olmuş bir gazeteci ola
rak söyleyebileceğim budur. Yaptığı haberle bir siyasetçi
nin canını sıktığı için işten atılmış bir gazeteci yoktur der
sem yalan olur belki ama bunun en azından kural olmadı
ğını rahatlıkla söyleyebilirim.

Başbakanlığı sırasında Floransa’da bir Avrupa Birliği 
(AB) toplantısında yaptığım haberle Mesut Yılmaz’ın canı
nı sıktığımı hatırlıyorum mesela. “AB karşısında hayal kı
rıklığına uğramadı çünkü zaten pek bir beklentisi yoktu,” 
demiştim. Kızıp kanaldan birilerini aradıklarını duymuş
tum ama kimse de ağzını açıp bir şey söylememişti. Onun 
gezilerine katılmaya da devam etmiştim. Çiller ve Yılmaz, 
siyaset oyununu basınla oynamayı en fazla seven lider
lerdi ama başlıca faaliyetleri patronlarla kulis, köşe ya
zarlarıyla manipülasyon yapmaktı.

28 Şubat’tan bir anıyla başlayıp lafı askerlere ve o gü
nün siyasetçilerine getirme sebebim herhalde açıktır. O 
günle bugünü, o günkülerle bugünküleri kıyaslama ihti
yacı... demek eksik olur. Değişen sadece isimler, yüzler 
değil çünkü. O günden bugüne ulaşabilenler de kendi içle
rinde çok değişti.

Yeni kurdukları partide asla bir lider diktatoryası 
oluşmayacağı sözü verenlerin, “Ülkeyi hiç kimsenin muz 
cumhuriyetine dönüştürmeye hakkı yoktur,” diyenlerin 
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nereye geldiğini görüyoruz ama nereden geldiklerini bil
sek, hatırlasak fena olmaz.

EskiYeni Türkiye meselesine gelince... “Yeni Türkiye” 
ifadesi kimilerine çok kullanışlı, kimilerine çok sevimsiz, ki
milerine çok anlamlı geliyor. Öyle ya da böyle bir Yeni Tür
kiye gerçeği var. Ama hemen her konuda olduğu gibi bu da 
herkesin sahip çıkıp aynı anlamı yüklediği bir kavram değil.

Bu yeniliği, “Yeni Türkiye”nin kazananları üzerinden 
okuduğunuzda bir de kaybedenlerin olduğu kesin. Kalkın
mışlık deseniz, protesto için Osmangazi Köprüsü’nü kul
lanmayanların olduğu bir ülkede, yeninin herkese aynı 
şeyi hissettirmediği belli... Yeniyi, tarihî mirasa sahip çık
makla açıkladığınızda, yaldızlı mobilya ve kaftan görünce 
coşmayanlara bunu beğendiremezsiniz... Dünyaya ayar 
veren, bölgesel güç haline gelmiş bir Türkiye, “Yeni Tür
kiye”dir deseniz... Demeyin daha iyi...

“Eski Türkiye de pek matah bir yer değildi ama...” diye 
cümleye başlayıp yarıda bıraksam, herkesten bu cümleyi 
tamamlayacak birkaç kelime çıkar. Merak ediyorum, kaç 
kişi bu kitabı okuduktan sonra da o cümleyi aynı şekilde 
tamamlar?

“Biz buraya nasıl geldik?” sorusu ayrı ve zor bir soru 
ama, “Biz buraya nereden geldik?” sorusunu cevaplamak 
daha kolay.

Mesela “Yeni Türkiye”nin ilk yıllarından bir sahne ge
liyor gözümün önüne. Banu Güven’le birlikte NTV’de 24 
Saat programını yapıyoruz. Gece kanaldan el ayağın çekil
diği saatlerde, bugün neredeyse orta çaplı bir haber mer
kezi kadar kalabalık bir kadroyla gece bülteni hazırlıyo
ruz. Çalışırken bütün ekip fazlasıyla eğleniyoruz, baskı
lardan şikâyet etsek de işimizi zevkle yapıyoruz. Ortada 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın İstanbul’da orman ara
zisine yapılmış bir evi olduğuna dair bir haber var. Bunu 
sormak için bakanı arıyoruz. Telefonla canlı yayına katıl
mayı kabul ediyor. Yayında Banu’yla Unakıtan’ı sıkıştır
maya çalışıyoruz, o da benim mal varlığımı sorarak karşı
lık veriyor. Sorularımızı sorup yayını bitiriyoruz.
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Bugünden 15 yıl sonra, 2017 yılında yaşanmış benzer 
bir anıyı anlatacak kimseyi bulamayacaksınız.

Birkaç sebeple... Artık kimseye cevvallik yapsın, ya
yında bir fark yaratsın diye ekran emanet edilmediğin
den... Hiçbir TV programı bu kadar kalabalık ve nitelikli 
bir kadroyla yapılmadığından... Hiçbir ekip bu kadar eğ
lenmediğinden ve haber merkezleri artık en kalabalık sa
atlerinde bile mezarlığa benzediğinden... Bugün bir baka
nın yolsuzluk iddiasına cevap vermek için yayına katılma
sı bir yana, iktidarla ilgili yolsuzluk haberi yapmak, kate
gorik olarak yasak olduğundan...

O günkü Kemal Unakıtan yayını patronda tedirginlik 
yaratmıştı, diye hatırlıyorum. Ama bize yansıması şakay
la karışık olmuştu. Tam bu sözlerle değilse bile, “N’apıyor
sunuz, batıracak mısınız beni?” kıvamında bir serzeniş... 
Bu gün olsa, o patronun sesi, ancak bir yıkıntının altından 
gelir, “Orada kimse var mı?” sorusuna cevap verecek me
cali bile olmaz.

Biraz daha geri gidelim. 2001 Krizi sırasında haber ka
nallarının ekranlarında kesintisiz ekonomi yayınları ya
pılıyor. Gece gündüz biri bitiyor, diğeri başlıyor. Hüküme
te en ağır laflar ediliyor, “kurtarıcı” Kemal Derviş bile, “Bu 
son fırsatımız,” dediği için yerden yere vurulabiliyor. Hü
kümetin tek derdi var: her ekonomi haberinde kullanılan 
para sayma makineleri... “Makinelerde sayılırken gösteri
len dolarlar halkta umutsuzluğa yol açıyor, bu görüntüle
ri kullanmasanız olmaz mı?”

2017 yılında ekonomi, ağır bir krizden geçiyor. İşsizlik, 
tarihin en yüksek oranında, enflasyon son 10 yılın en yük
sek seviyesinde. Makyajlanmamış ekonomik gösterge, bat
maktan korkmayan şirket yokken patronlar, bırakın ekra
nı, kendi aralarında bile krizden söz etmekten korkuyor.

28 Şubat’ta ve öncesinde askerin haşin oluğunu söyle
miştim. AKP iktidarının ilk yıllarına kadar uzanan bir ha
şinlikti bu. Kendini en çok gösterdiği alanlardan biri de 
Kürt sorunuydu. Tartışma programlarında konuyu ele al
dığımızda bizi de bir düşünce alırdı: Bir tanecik olsun Kürt 
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tartışmacıyı programa nasıl çıkaracağız? Daha program 
bitmeden komutanlardan gelecek telefonları nasıl engel
leyeceğiz? Çözüm genellikle Kürtlere ekranda liberalle
rin vekâlet etmesiyle bulunurdu...

Bu kitap için arşiv taramaya başladığımda neredeyse 
PKK’nın Avrupa’daki yöneticilerinin bile yayına bağlana
bildiği bir özgürlük dönemi yaşanıyordu. Kitabın giriş ya
zısını yazarken ise HDP’nin eş genel başkanları tutuklu... 
Kürtleri ekrana çıkarmak bir yana, varlıklarını anmak yi
ne yasak... Askerin esamisinin okunmadığı bir dönemde 
bu kez siyasileri yasaklayanlar, başka siyasiler...

Bu kitabın yayına hazırlandığı günlerde TRT arşivin
den geniş bir seçki internet üzerinden izlenmeye açıldı. 
Merak edip izleyenlerde bir nostalji havası, gazetelerde 
haberler... TRT’nin birleştiriciliği, kısıtlı yayın saatlerine 
rağmen içerikteki çok renkliliği, siyasi tartışma program
larındaki katılım, sokak röportajlarında bile kullanılan di
lin seviyesi...

TRT arşivinde izlediğimiz yüzlerin pek çoğu ya emekli 
oldu ya hayattan ayrıldı. Arşiv görüntüleri bize başka bir 
dünyanın sesi gibi geliyor. Oysa o kadar uzağa gitmeye 
gerek yok. İmkân olsa da 2000’lerin ilk yıllarına dönüp 
haber kanallarının ekranlarına bir baksak... O günlerde iz
lemeye doyamadığımız, bugün hâlâ hayatta, görüşleri hâ
lâ geçerli, hâlâ temsil niteliği olan kimlerin ne zamandır 
ekranda görünmediğine baksak... Nostalji için 1980’lerin 
TRT’sine dönmeye gerek olmadığını görürüz.

Bir şey daha... Dediğim gibi bu kitabı gazete arşivlerini 
tarayarak yazdım. Hürriyet, Milliyet, Radikal, Sabah, Yeni 
Şafak arşivlerinden yararlandım. Kitapta kullanılan haber 
alıntıları da bu gazetelerden yapıldı. Haberleri birleştirin
ce, 2001 yılının Türkiye’si neye benziyordu, ortaya çıktı. 
Şimdi merak ettiğim bir şey var: Diyelim 15 yıl sonra bir 
başkası, 2017 yılının Türkiye’sini anlatmak için arşivleri 
tarasa, bugünün gazetelerini, bugünün haberlerini kulla
narak bugün yaşadığımız Türkiye’yi anlatmaya ne kadar 
yaklaşabilir acaba?
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